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Bezpieczna wycinka

Bez wzgl´du, czy wycinamy cienkie drzew-
ka z m∏odnika, czy obalamy grube drzewa 
w drzewostanie dojrza∏ym, czynnoÊç ta 
w terminologii leÊnej zawsze nazywa si´ 
pozyskaniem drewna.

W niniejszym artykule chcia∏bym zapo-
znaç w∏aÊcicieli lasów z podstawowymi 
informacjami dotyczàcymi pozyskania drew-
na. Na poczàtku nale˝y przestrzec, ˝e 
czynnoÊç ta jest niebezpieczna, gdy˝ odby-
wa si´ z u˝yciem ostrych narz´dzi: siekier 
i pilarek ∏aƒcuchowych. W zwiàzku z tym 
nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych 
zasad, a mianowicie: 

1) 1) nigdy nie nale˝y przyst´powaç do 
pozyskania jednoosobowo, gdy˝ w razie 
wypadku nie b´dzie komu udzieliç poszko-
dowanemu pierwszej pomocy; 

2)2) u˝ywaç tylko sprawnych narz´dzi 
– pilarka musi posiadaç wszelkie os∏ony, 
sprawny hamulec i wychwytnik ∏aƒcucha 
oraz tak wyregulowane obroty silnika, by 
na biegu ja∏owym ∏aƒcuch nie obraca∏ si´, 
natomiast g∏owica siekiery powinna byç za-
mocowana na toporzysku tak, by nie spada∏a;

3)3) nie przenosiç pilarki z uruchomionym 
silnikiem na odleg∏oÊç powy˝ej 20 m oraz 
przechodzàc przez przeszkody terenowe, 
natomiast przenoszàc na bli˝sze odleg∏oÊci, 
w∏àczaç hamulec;

4)4) bezwzgl´dnie nale˝y u˝ywaç spod-
ni z wk∏adkà antyprzeci´ciowà, obuwia 
z twardymi noskami, he∏mu z elementami 
chroniàcymi wzrok i s∏uch oraz r´ka-
wic ochronnych;

5)5) osoby przebywajàce na powierzchni, 
na której obalane sà drzewa, muszà zacho-
waç bezpiecznà odleg∏oÊç wynoszàcà min. 
dwie wysokoÊci obalanego drzewa.

Przed przystàpieniem do pozyskania na-
le˝y zapoznaç si´ z zasadami bezpiecz-
nej Êcinki, choçby czytajàc trzeci rozdzia∏, 
znowelizowanej w bie˝àcym roku „Instruk-
cji BHP przy wykonywaniu podstawowych 
prac z zakresu gospodarki leÊnej”. Taka 
instrukcja znajduje si´ w ka˝dym leÊnic-
twie i na pewno ka˝dy z leÊniczych umo˝li-
wi zapoznanie si´ z jej treÊcià wszyst-
kim zainteresowanym. Mo˝na si´ z nià 
zapoznaç w Internecie na stronie Lasów 
Paƒstwowych: www.lasy.gov.pl/dokumenty/
gospodarka-lesna/ .

Podejmujàc decyzj´ o pozyskaniu, zawsze 
warto zasi´gnàç porady u miejscowego leÊni-
czego co do jego wielkoÊci, tak by swoim 
dzia∏aniem nie zdewastowaç lasu – wiàzaç 
si´ to mo˝e z póêniejszymi konsekwencjami
prawnymi.  

       Tadeusz Zawistowski
in˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

W okresie zimowym praktycznie nie prowadzi si´ innych prac.
Na pierwszy plan wysuwa si´ za to pozyskanie drewna
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Piecz´ç legalnoÊci

Obowiàzek cechowania pozyskanego surow-
ca drzewnego wynika z ustawy o lasach, 
a szczegó∏owe zasady cechowania reguluje 
rozporzàdzenie MOÂZNiL z 1998 roku. 
Odpowiednie znaki umieszczone na drew-
nie to potwierdzenie, ˝e zosta∏o pozyskane
legalnie, zgodnie z planem lub stosownà
decyzjà.

W lasach prywatnych cechowanie po-
lega na naniesieniu na czole sztuki drewna 
znaku grafi cznego w∏aÊciwego dla lasów 
prywatnych (w kolorze czarnym) oraz 
nabiciu plastikowej p∏ytki w kolorze nie-
bieskim. Znak grafi czny zawiera:

– w górnej linii: liczb´ porzàdkowà wo-
jewództwa,

– w Êrodkowej linii: litery LN – oznacza-
jàce lasy prywatne (niepaƒstwowe),

– w dolnej linii: liczb´ porzàdkowà 
wynikajàcà z rejestru.

Plastikowa p∏ytka powinna zawieraç nu-
mer sztuki/stosu drewna. W niektórych 
powiatach zamiast niej wybija si´ ten nu-
mer numeratorem, co tak˝e jest dopusz-
czalne. CzynnoÊci cechowania dokonuje 
si´ niezw∏ocznie po zawiadomieniu przez 
w∏aÊciciela lasu o pozyskaniu drewna, 
w miejscu jego pozyskania drewnaw miejscu jego pozyskania drewna, co 
najcz´Êciej interpretuje si´ jako dzia∏k´ 
leÊnà, na której ros∏y drzewa. W∏aÊciciel 
otrzymuje wówczas Êwiadectwo legalnoÊci.

Nie cechuje si´ natomiast drewna Êci´-
tego na gruntach nieleÊnych, gdzie czasem 
tak˝e pozyskiwane sà niema∏e iloÊci surow-
ca. Tu wystarcza na ogó∏ poÊwiadczenie 
legalnoÊci wystawione przez so∏tysa wsi. 

Robert Kimbar
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 A las nam roÊnie I
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